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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Veszprémi Tankerületi Központ (továbbiakban: fenntartó) a fenntartásában álló Veszprém 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban: VMPSZ) intézményvezetői (főigazgatói) 
beosztására pályázatot írt ki. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 68. § (1) 
bekezdése értelmében „a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú 
intézmény vezetőjét - az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek és a 
fenntartó véleményének kikérésével - az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az 
állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról a 
megbízási jogkör gyakorlója dönt.” 
 
A Nkt. 83.§ (4) bekezdése alapján a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének 
megbízásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a 
vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. 
 
Az Nkt. 83.§ (5) bekezdése alapján a vélemény kialakításához minden olyan információt 
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói 
döntés meghozatalához rendelkezésre áll. 
 
A fenntartó a TK/178/02661-10/2018. ügyszámú levelében megküldte a pályázati kiírásra 
érkezett egy fő pályázó, Szedlák Bernadett pályázati dokumentációját. 
 
 



 
Szedlák Bernadett a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató helyettese.  
Nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, dolgozott csoportvezető gyógypedagógiai tanárként, 
korai fejlesztő gyógypedagógusként, gyógypedagógiai szakértőként, gyógypedagógiai 
referensként. A főigazgató helyettesi feladatokat 2013-tól látja el. 
 
Pályázatában a szakmai helyzetelemzés és az arra épülő vezetői program személyes, 
közvetlen tapasztalatokra épül. 
Körültekintően, nagy részletességgel mutatja be a székhelyintézmény és a járási 
tagintézmények infrastrukturális, szakmai és személyi adottságait, valamint az ezekre épülő 
fejlesztési elképzeléseket. 
 
A pedagógiai szakszolgálatok működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 32. § (1) 
bekezdése értelmében a pedagógiai szakszolgálati intézményben a vezetői megbízás feltétele: 

„a) főigazgatói megbízás esetén 
aa) pszichológus végzettség és szakképzettség, klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, 

neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga, továbbá szakmailag és 
szervezetileg önálló pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézményben, 
intézményegységben szerzett legalább hároméves vezetői gyakorlat, vagy pedagógiai 
szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves 
szakmai gyakorlat, vagy 

ab) egyetemi szintű, mesterfokozatú gyógypedagógus végzettség és szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga, továbbá szakmailag és szervezetileg önálló pedagógiai szakszolgálati 
feladatot ellátó intézményben, intézményegységben szerzett legalább hároméves vezetői 
gyakorlat, vagy pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben 
szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat.” 
 
Szedlák Bernadett 2006-ban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Főiskolai 
Karán óvodapedagógusi oklevelet szerzett.  
Tanulmányait folytatva, 2010-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 
szakvizsgázott gyógypedagógusként, 2013-ban pedig okleveles gyógypedagógusként 
(gyógypedagógiai szakirány) végzett. 
 
Sokoldalú képzettséggel, több éves szakmai tapasztalattal és vezetői gyakorlattal rendelkezik. 
Vezetői programja alapján alkalmas a szakszerű és jogszerű intézményi működés 
biztosítására, valamint a szakmai munka továbbfejlesztésére. 
 
A pályázati dokumentáció az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Veszprém Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményvezetői (főigazgatói) 
állására pályázó Szedlák Bernadett programját 
alkalmasnak tartja a szakszerű és jogszerű 
intézményi működés biztosítására, valamint a 
szakmai munka továbbfejlesztésére. 
Intézményvezetői megbízását támogatja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
Tapolca, 2018. november 14.  
       
           Dobó Zoltán 
            polgármester 
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